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Näringslivsutveckling och etablering
Tillväxtprogram befintliga företag - Det
Rekrytering
finns företagare i Älvsbyns kommun
Kommunens
ekonomichef,
Mats
som varit verksamma
några år och har
en potential
att utveckla
sinaoch
affärer
och
Björk,
har sagt
upp sig
rekrysin
lönsamhet.
Till
den
målgruppen
teringen av hans efterträdare har
genomför näringslivskontoret en serie
startats
upp. Rekryteringen komföreläsningar på kvällstid under decemmer
at januari.
genomföras
av ett rekryber och
Efter föreläsningarna
leteringsföretag.
Förhoppningsvis
vereras även konsultstöd
till deltagarna.

kommer
vi ha en ny
ekonomichef
Landsbygdsutveckling
- Under
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på
platstiden
innan
semesterperioden.
senaste
har näringslivskontorets
landsbygdsutvecklare
Ulrica Hamsch
Under
uppsägningstiden
kommer
arbetat
med
de
olika
intressenterna
vid
Mats att slutföra ett stort antal
konkursen av livsmedelsbutiken i Vidärenden
som han
ansvarig av
för.
sel. Kommunens
roll ärärsamordning
Fram
till
och
med
att
en
ny
ekonointressenter i syfte att säkerställa service
till medborgarna
i de västra
delarna
av
michef
rekryterats
kommer
Gunilkommunen.
la Lundin, administrativ chef, vara
Swedish Lapland - Älvsbyns
kommun
tjänsteförrättande
ekonomichef.

samverkar med övriga kommuner i länet
för att stärka besöksnäringen. TillsamITmans
- Förbättrad
Help Desk
med Swedish Lapland planerar vi
För
att
ytterligare
underlätta
ett projekt med fokus på
destinations-för
utveckling
och marknadsföring.
dig
som användare
har IT-avdelI samband
med projektet
planerar vi en
ningen
utvecklat
funktionen
att
uppstart av ett destinationsråd i Älvsbyns
anmäla in ärenden digitalt. Nu
kommun. Syftet är att samordna utkan
du anmäla
in och
ärenden
vecklingen
av turismen
handelnoavför
sett
om kommunen
du har vanlig
mail (full
att stärka
som destination.

Notesklient), webbmail eller bara
Samhällsbyggnad
webbläsare
(tex Internet Explorer).

Nyfors året runt camping (2013) Planen
ska ställas ut för granskning i januari
En annan fördel är att vi på IT-av2015.
Plogen
13 ändrad
användning
(2013) och
delningen
lättare
kan planera
Nya
efter samrådet
följaplanhandlingar
upp ärenden.
Det är ska
därför
komma in från exploatören.
mycket bättre, både för dig som
Altuna industriområde omfattande
användare(2013)
och för
ossska
påutIT-avdelplanändring
Planen
på
ningen,
att du
anmäler in ärenden
samråd
i januari
2015.
Östermalm
tre etapper
för att
till oss digitalt
istället
förskapa
att ringa.
mer attraktiva tomter och bättre miljö i
området (2013) Planbesked är lämnat.
Hur du
anmäler
in ärenden till
Planen
är inte
finansierad.
Help Desk
hittar
du på
PersonalsiÄndring
detaljplan
gamla
Altuna
(2010)
ärdan
inteunder
påbörjad.
IT. Planen har aldrig varit
finansierad.
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Översiktsplaner och andra
Nu kan ni tipsa utomsocknes om Åsa Häggström, Älvsbyns kommuns
strategiska planer:
att senaste
Älvsbybladet
är för
ute i kostchef. Foto: Peter Lundberg.
Arbete
med fördjupad
översiktsplan
centrum
digital pågår.
version. www.alvsbyn.se,
Ett
förslag
till bostadsförsörjningsplan
är samhetsutveckling inom plan, miljöOm
Älvsbyn,
Älvsbybladet.
och byggområdet.
färdigt och efter samråd med länsstyrelSarets (samverkan regional trafikstrategi)
sen ska bostadsförsörjningsplanen, med
Friskvård
riktlinjer
för bostadsförsörjningen, antas – Älvsbyn, Kalix, Piteå, Luleå och Boden
Friskvårdsinformation
politiskt
under våren 2015. och frisk- samt andra aktörer och myndigheter
Ytterligare satsningar
har under
samverkar.
Bevarandeplan
för bebyggelse
vårdsaktiviteter
hittar och
du kulnu på inom transportstrategifrågor
Samverkan
med
kommunerna
i
länet
turmiljöer
– ej påbörjat. Personalsidan, vintern gjorts för att möta de ungas
www.alvsbyn.se,
och operativt med samtliga grannkomHållbarhetsplan (SEAP sustainable
behov i Kanisbacken. Här är ett av
Personal.
muner inom räddningstjänsten.
energy
action plan) – planen är antagen
allaalla
hopp
som byggts.
Samverkan med länets
kommuner,
och ett möte kommer att genomföras i
utom
Gällivare
Miljösamverkan
Norrjanuari för att planen ska kunna verkbotten.
ställas.
Samverkan med Luleå, Piteå och Boden
Inventering av tillgänglighet i flerboinom Fyrkantens vattenråd.
stadshus är avslutad.
Samverkan med Arjeplog, Arvidsjaur
Praktikanter - Under januari-februari
och Piteå inom Piteälvens vattenråd.
kommer en student från LTU att göra
Samverkan med länets kommuner för
samhällsplanerare har bildats.
sin praktik vid miljö- och byggkontoret
samt hos Älvsbyns Energi AB. En stuplanering
– Målet är att under
betsledare
och
Kristina,
Marianne Fysisk
första
förhandlingen
avseende
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från Malmö
universitet
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2015 färdigställa samtliga påbörjade
eventuellt
att göra
mastersuppsats
med
och Anna
som
biståndshandlägarbetsbrist inom socialtjänsten.
och senast 2013 beställda detaljplaner. I
koppling
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Arbetsterapeuter-na
Inga 2015
Detta
är konsekvenser
av de beårs budget
finns inga ekonomiska
ringen i Laver under handledning av
tilldelade för som
fysiskfinns
planering.
och Monica kommer att ta över medel
sparingskrav
i budgeten
miljö- och byggchefen.

Tillsyn miljöbalken och livsmedelslagstiftningen - På tillsynssidan har det under
2014 inte varit möjligt att hinna med
alla objekt enligt myndighetsnämndens
verksamhetsplaner. Det har varit stor
personalomsättning och dessutom är
Individfamiljeomsorgvilket
det för få och
miljöinspektörstjänster
gör
att
verksamheter
betalar
Nyhetsmagasinet som
Fokus
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inte alltid får det de betalar för. Trenden
en ranking av Sveriges 290 komär att arbetsbelastningen ökar, särskilt
muner
ur integrationssynpunkt.
på den administrativa
sidan. Det beror
Älvsbyn
finner
vi på krav
35:epåplats.
Inte bostadsanpassningen.
Föränd- för 2009.
mycket på
omvärldens
myndigKommunledningskontoret
Mellankommunal
samverkan
Samheten att rapportera.
illa!
ringen kommer att gälla på prov Organisation - Ny organisation för
verkan med andra kommuner inom
till årsskiftet, då
utvärdering
Omsorgen om funktionshindraTrafik - Arbete med övergripande trafik- räddningstjänsten,
kommunledningskontoret
förhandlaplan-,en
miljöoch
strategi
för
Älvsbyn
pågår.
Äldreomsorgen
ska göras för att
bestämma
byggverksamheten,
samt
inom livs- om vi desde
2015-01-08. Ingen av facken hade
och vattenråd.
Syftet
att erinra.av
Nyboende
organisation
gällersysselFrån
och- Bygglovverksamheten
med 1 april startarärviungeden medelskontroll
ska permanenta
verksamheten
i något
Behovet
och
Bygglov
med samverkan ska vara kvalitetsförfrån 2015-03-01.
fär
som
den
brukar
vara
vid
denna
tid
nya fördelningen av arbetsupp- denna form.
sättning för funktionshindrade är
på året.inom hemtjänsten. Åsa och bättringar och minskad sårbarhet samt
gifter
akut. Vi försöker hitta lösningar!
Personal
kompetensutveckling.
Detaljplaner
Stig
kommer att fungera som ar- Samverkan
Den 2 med
aprilPiteå,
genomfördes
den Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) Luleå och Bodens
Arbetet med att tydliggöra och formalikommuner: GIS, utbildning och verkKvarteret Sparven – ingen aktivitet

Socialtjänsten informerar
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sera det Systematiska Arbetsmiljöarbetet
i hela kommunen pågår. Beräknas klart
i januari

IT-miljö i skolan.

här dagen är ett sätt att visa våra gäster att vi handlar och serverar lokala
Ledning och Utveckling - Utredning
produkter. Just på Restaurang Fluxen
Persass - utredning som syftar till att
samt i Älvåkras skolrestaurang kompersonal
kommun
Chefshandbok - En för
digital
handbokvid
för Älvsbyns
kartlägga
samt ge förbättringsförslag
mer representanter från ovan nämnda
chefer
är under framtagande. Syftet
inom
LSS-verksamheten
är påbörjad. till Projektgrupp ”Ny skola”
Personal
kostnaderna
för skolskjutsarna
företag att medverka under dagen och
med Chefshandboken är att samla lagar, Slutredovisas i januari.
maten
kommer att serveras ur(KS)
stora besluDen
nya
enhetschefen
till
barnc:a
4.4
mkr
plus
ökade
kostnader
Kommunstyrelsen
avtal, policy, styrdokument, blanketter
wokar.
Förhoppningen
är
förstås
att
och
familjeenheten,
Karin
Lundi den ordinarie linjetrafiken till tade att inrätta en projektgrupp
m.m. inom personal- och ekonomiomKostfunktionen
detta ska mottas på ett positivt sätt och
rådet,
för att underlätta
för chefer
är det utgår som skall arbeta fram underlag
berg-Bergstedt,
började
sinoch
tjänst Personalläget
dryga 900- För
tkr,närvarande
sammantaget
att möjligheterna för oss att köpa lokala
stärka
i sitt Tills
beslutsfattande.
Beräkinom
kostverksamheten
ovanligt
den 1dem
april.
vidare kommer
dessa kostnader nästan hög
5,4 mkr.produkter
för uppförandet
på sikt ska öka.av en ny skola.
nas vara klart i januari.
långtidssjukfrånvaro. Tre personer är
Karin att ha sitt kontor på IFO. Nya per läsår. I dagsläget är det 158 I gruppen ingår, på beslut av KS:
långtidssjukskrivna och det är oklart när Tillsynsprojekt skola/förskola - Under
Arbetsvärdering
- Under januari
lokaler för enheten
söks månad
för när- och
elever
som
harIT-avskol-november
Kommunalråd,
ordförande
Rekrytering
En
annan
fördel
ärmed
att
vi på
om
deti kommunen
blir
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återgång.
månad genomfördes
ett till-i Barnkommer en arbetsvärdering utifrån
varande
och
enheten
kommer
att
skjuts.
och
utbildningsnämnden,
Samtidigt
är
övertaligheten
”på
papsynsprojekt
(Amanda
Johansson
från oppoKommunens
ekonomichef,
diskrimineringslagen
att påbörjas. Mats delningen lättare kan planera och
peret”
hela
fyra
personer.
Dessa
hålls
Miljökontoret)
inom
skola
och
förskola.
lokaliseras
utanför
kommunhuset
Björk, har sagt upp sig och rekry- följa upp ärenden. Det är därför sitionens representant centerpardock
med jobb, dels på grund av sjukFokus
lågkommunchef,
på inomhusmiljön,
det vill rektor
men i kommunens
lokaler. KomBudget
tiet,
skolchef,
Ekonomi
teringen
av hans efterträdare
har skrivningarna
mycket
bättre,
bådetackförvaredig
men också
för-som säga ventilation och luftkvalitet, städUppföljning
ÅR Rekryteringen
- Arbetet
med årsredomandeupp.
läsårs
tjänsteplanering
Eftersom och
det
kanossförväntas
rektorsområde,
startats
kom- äldraledigheter.
användare
för
påärIT-avdelÖvertaligheten
inget ettningvid
ochLekenskolans
underhåll. Eftersom
många av
visning
för
2014
pågår
är
påbörjad
och
kommunicerad
framtida
ekonomiskt
läge
betydlärarfacken,
skolledarna
och komstort
orosmoment
eftersom
pensionsekonomibiträdestjänsterna
även innemer at genomföras av ett rekry- ningen, att du anmäler in ärenden
avgångarna
kommer
att
dugga
tätt
de
håller
lokalvård
så
har
kostverksamheten
Systemuppdatering
Under
våren
2015
med
facken
inom
ramen
för
Fas
ligtoss
sämre
än dagens,
arbetar
skol- munal. Projektgruppen har träfteringsföretag. Förhoppningsvis till
digitalt
istället för
att ringa.
närmsta
åren. Under
2015-2016
är det
varitfats
involverat
i detta
på vissa
kommer
ekonomisystemet
att åa
uppda05.
I
nuläget
är
det
1.5
av
fast
ledningen
med
olika
besparingsen gång
ochprojekt
har ytterligare
tre
kommer vi ha en ny ekonomichef sex personer som aviserat att de kommer skolor
och förskolor. Nu i januari har
teras. Ekonomiavdelningen och IT har
personal
som
inte
är
tjänsteplaceåtgärder
utöver de
eventuell
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till och med
på
plats innan
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Hur
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in en
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gå i du
pension.
kommit och det
tillsammans
med leverantören
påbörjat
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till
nästa
läsår.
Vidare
kommer
lokalöversyn
kan
ge.
Här
är
det
såmaj
månad.
Gruppen
kommer
gö- att
Under
uppsägningstiden
Help Desk hittar
du på Personalsi- är en hel del rutiner som nu behöver
planeringen
för uppdateringen.kommer
Genom- Lokalproducerat
- Fredagen den 16 javiss
personal
att
få
byta
rektorsInom kök jobbar vi sedan
ledes
personella
besparingar
somras skriftliga.
besöka Kråkbergsskolan
i Sunderförs preliminärt
Mats
att slutföra ett stort antal nuari
dan
under
IT. på Restaurang
genomförs
Fluxen
länge
medsamt
egenkontroll
och det finns
område,
detta
beror
på
att
den
ses
över,
dessa
kommer
att
kombyn
Luleå
kommun
för att ta
ärenden
som
han är ansvarigförför. samt i alla skolmatsalar ett samarbete
Budget 2015
- Detaljbudgetarbetet
något som heter egenkontrollprogram
med
lokala
leverantörer
inklusive
vår
aktuella
behörigheten
vid Information
municeras mot såväl politiken del av deras projektarbete med
2015
pågår,
förhandling
skerbehövs
i januari.
Fram
till
och
med att en
ny
ekonooch det är alltså ett liknande program
huvudgrossist
Martin &ledningsgrupp.
Servera. Levedet
nya
tjänstestället.
som
kommunens
skol- och
michef rekryterats kommer Gunil- Nu
kan
ni tipsa utomsocknes
om somnya
nu behöver
görasförskolemiljöer.
även för städ. De
rantörerna som medverkar är NyhlénsIT
allra flesta rutinerna finns redan, men
laMigrering
Lundin,från
administrativ
chef,
vara
att
senaste
Älvsbybladet
är
ute
i
Novell till Microsoft - Mö- Hugossons, Delikatessfabriken samt
finns inte nedskrivna. Detta ska göras
Lokalutredning
tjänsteförrättande
ekonomichef.
digital version.
Polarbröd.
Bakgrundenwww.alvsbyn.se,
till det hela är
ten
med samtliga skolenheter
genomi samråd med respektive rektor/förskoLokalutredningen
presenterad vår
strävan
att närÄlvsbybladet.
det är möjligt (när
förd,
detaljplanering förär
migreringsarOm
Älvsbyn,
lechef.
vi ser till utbud och ekonomi) kunna
pågår. Syftet Help
med
migreringen
är
för
politikerna
i kommunstyrelITbetet
- Förbättrad
Desk
köpa lokalproducerade livsmedel. Den
att
skapa
förutsättningar
för framtidens
sen,
Barnoch utbildningsnämn-
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För att ytterligare underlätta för
densom
samt
för någrahar
av partierna.
dig
användare
IT-avdelMer underlag
är begärt
av politiningen
utvecklat
funktionen
att
ken
så
att
ett
fullständigt
beslutsanmäla in ärenden digitalt. Nu
underlag
finns in
inför
kommande
kan
du anmäla
ärenden
oavÖvergripande
politiska
beslut.
Förutom
lokalfråTillgång
till
behörig
personal
inom
skosett om du har vanlig mail (full
lans
verksamheter
äreller
begränsad.
gor samtliga
görs också
en översyn
avbara
skolNotesklient),
webbmail
Det
bör
tillskapas
en
arbetsgrupp
som
skjutsarna
i
syfte
att
undersöka
webbläsare
(tex Internet Explorer).
för kommunens del påbörjar ett långsikmöjligheterna
till effektiviseringar
tigt arbete med att säkerställa framtida
och
således
också
ekonomiska
kompetensförsörjning. Luleå
tekniska
besparingar.
I dagsläget
universitet
erbjuder
från och meduppgår
hös-

Friskvård
Friskvårdsinformation och friskYtterligare satsningar har under
vårdsaktiviteter hittar du nu på
www.alvsbyn.se, Personalsidan, vintern gjorts för att möta de ungas
behov i Kanisbacken. Här är ett av
Personal.
ämnen.
Fortbildningsmodellen utgår
två moduler under ett läsår. Detta innealla hopp
sombör
byggts.
från att rektor schemalägger deltagande
bär att minst 30 timmar
per termin

Barn- och fritid informerar

inom ordinarie arbetstid och att lärare
som arbetar med materialet genomför

avsättas för arbete med fortbildningen.
Statsbidrag för deltagande i Läslyftet

Socialtjänsten
ten 2015 grundlärarprogrammeninformerar
F-3

och 4-6 enbart på distans med anleding
av att de campusförlagda utbildningarna
Individoch familjeomsorg
ej har något söktryck.

Nyhetsmagasinet Fokus har gjort
Förskolan
en
ranking av Sveriges 290 komPärlans 5:e avdelning är i drift sedan
muner
integrationssynpunkt.
årsskiftetur
vilket
också innebär att många
Älvsbyn
finner
vi erhållit
på 35:eförskoleplats.
plats. Inte
barn som stått i kö
illa!
Grundskolan

betsledare och Kristina, Marianne
och Anna som biståndshandläggare. Arbetsterapeuter-na Inga
och Monica kommer att ta över
bostadsanpassningen.
Förändringen kommer att gälla på prov
till årsskiftet, då en utvärdering
ska göras för att bestämma om vi
ska permanenta verksamheten i
denna form.

första förhandlingen
Pimpelfiske påavseende
Piteälven
arbetsbrist inom socialtjänsten.
Detta är konsekvenser av de besparingskrav som finns i budgeten
för 2009.

Omsorgen om funktionshindraLäsförståelse och skrivförmåga är avgörande
för
elevers
utveckling
och
lärande
Äldreomsorgen
de
liksom
förmed
framtida
delaktighet
Från
och
1 april
startari samvi den
Behovet av boende och sysselhälls- och yrkesliv. Elevers språk- och
nya
fördelningen av arbetsuppsättning för funktionshindrade är
kommunikationsutveckling
är alla läragifter
inom
hemtjänsten.
Åsa
och
akut. Vi försöker hitta lösningar!
res ansvar. Därför riktar Läslyftet sig till
Lundberg
lärarekommer
i alla ämnen.
vänder
vänder
köttet Redaktör/foto:
i muurikkan
Christer
Edlund serverar eleven
Stig
att Läslyftet
fungera
somsigar- David
Den Kallin
2 april
genomfördes
denochPeter
till hela skolor och till lärare inom alla
Olivia Hamsch på Älvåkraskolan.
Foto:
Peter Lundberg.
Ansvarig
utgivare:
Magnus Nordström
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gäller under ett läsår. Skolornas huvudmän utser handledare som får utbildning. Även rektorer för de skolor som
deltar får stöd. Älvsbyns Kommun ansöker under 2015 om ett bidragsutrymme
Personal cirka 20 handledare som
motsvarande
kommer
att genomgå
en utbildning
för
Den nya
enhetschefen
till barnatt
det fortsatta arbetetKarin
med läslyfochledafamiljeenheten,
Lundtet. Statsbidraget ansöks hos skolverket.

program. En nyhet är att elever kan
en gymnasieutbildning. För dessa unggöra ett enkelt digitalt test med hjälp
domar har kommunen ett aktivitetsanav ”Gymnasievalen” för att lära sig mer
svar fram till de är 21 år. Rutiner och
om gymnasieskolan. I februari gör bliuppföljning av aktivitetsansvaret har
vande gymnasieelever sitt förstaval till
aktualiserats av enhetschef vid BoF som
kostnadernanär
försöksiffrorna
skolskjutsarna
Projektgrupp
”Ny
gymnasieskolan,
pre- tilltillsammans
med rektor
för skola”
gymnasiesenteras
ställning
hur framtida
och enhetschef för AoI(KS)
utgör enbesluc:a 4.4börmkr
plustas
ökade
kostnaderskolan
Kommunstyrelsen
programstruktur
skall
se
ut
vid
Älvsbyns
arbetsgrupp
för
att
kvalitetssäkra
uppi den ordinarie linjetrafiken till tade att inrätta en projektgrupp
gymnasieskola.
följning och åtgärder för den aktuella
berg-Bergstedt, började sin tjänst dryga 900 tkr, sammantaget utgår som skall arbeta fram underlag
gruppen.
Gymnasieskolan
den 1 april. Tills vidare kommer dessa kostnader nästan 5,4 mkr. för uppförandet av en ny skola.
Barn- och familjeenheten (BoF)
Webbsidan Gymnasieinfo.se hjälper
Karin att ha sitt kontor på IFO. Nya Det
per
läsår. I dagsläget är det 158 I gruppen ingår, på beslut av KS:
kommunala aktivitetsansvaret gäller
elever med gymnasievalet. Läs om
lokaler
för
enheten
söks
för
närelever
kommunen
som
har skol- Kommunalråd, ordförande i Barnunga
som iavslutar
eller aldrig
påbörjar
olika yrken och sök bland skolor och

Barn- och utbildningsenheten informerar

varande och enheten kommer att
lokaliseras utanför kommunhuset
men i kommunens lokaler. Kommande läsårs tjänsteplanering
är påbörjad och kommunicerad
Arbete
och integration
med facken
inom ramen för Fas
Försörjningsstödet
minskat
med
05. I nuläget ärhar
det
1.5 åa
av20%
fast
under 2014 jämfört med 2013. Det inpersonal
som
inte
är
tjänsteplacenebär minskade kostnader om 1,4 milrad till
nästabiståndsmottagare
läsår. Vidare kommer
joner.
Antalet
har
minskat
från 376 att
personer
2013 rektorstill 357
viss personal
få byta
personer 2014. Främsta anledningen är
område, detta beror på att den
införande av nya rutiner gällanade konaktuella
behörigheten behövs vid
troll
av bankkonton.
det
nya
tjänstestället.
Ensamkommande ungdomar

skjuts.

och utbildningsnämnden, oppositionens representant centerparBudget
tiet, kommunchef, skolchef, rektor
Eftersom det kan förväntas ett vid Lekenskolans rektorsområde,
framtida ekonomiskt läge betyd- lärarfacken, skolledarna och kommed
lokala värdighetsgarantierna
har vi 18 personer i har
kö träfligtdesämre
än dagens, arbetardär
skol-för närvarande
munal. Projektgruppen
vi har utformat och inrättat en lokal plan trots tillkomsten av 14 nya särskilda
ledningen med olika besparings- fats en gång och har ytterligare tre
för uppföljning av och utformandet av
boendeplatser under året. Detta betyder
utöver de en eventuellatt vimöten
inplanerade
deåtgärder
tre lokala värdighetsgarantierna:
är i ungefär
samma läge till
somoch
vid med
Personal
skall bärakan
namnbricka
arbetet.
lokalöversyn
ge. Häri är
det så-årsskiftet
maj månad.
kommer
att
i fjol, det Gruppen
vill säga att vi
är i
Genomförandeplan
upprättas
senast
akut
behov
av
ytterligare
10-15
särskilda
ledes personella besparingar som besöka Kråkbergsskolan i Sunderinom 3 veckor efter uppstart av insatser. boendeplatser Under året har 27 perses över,erbjuds
dessainnan
kommer
kom-soner
byn
samt Luleå kommun för att ta
Hembesök
insatsenatt
dagavlidit på särskilt boende jämfört
municeras
mot såväl politikenmeddel
av deras
med
verksamhet
påbörjas.
43 personer
året projektarbete
innan.
som
kommunens
ledningsgrupp.
nya
skoloch
förskolemiljöer.
Uppföljningen visar att den garanti som Snittet på antalet särskilda boendeplat-

Socialtjänsten informerar

Älvsbyns kommun har reviderat avtalet
med
migrationsverket gällande mottaLokalutredning
gandet
av ensamkommande
ungdomar.
Lokalutredningen
är presenterad
Avtalet innebär att vi kommer att ha nio
för politikerna
i kommunstyrelplatser
för asylsökande
samt 21 platser
sen,
utbildningsnämnför
de Barnsom fåttoch
permanent
uppehållstillstånd.
Vidare
den samt
förkommer
några åldersgruppen
av partierna.
höjas till 15 – 17 år (pojkar). FörändMer underlag är begärt av politiringen innebär 14 nyanställningar på
ken så samt
att ett
fullständigt
beslutsboendet
möjlighet
att förstärka
inom
skolan
med
fler
lärartjänster
samt
underlag finns inför kommande
anställa
ytterligare
en
socialsekreterare.
politiska beslut. Förutom lokalfrå-

innebär att personal skall bära namnbricka upplevs som positiv, på vissa enheter har man utvecklat garantin genom
att komplettera med foton av personalen. I garantin som innebär att genomförandeplanen skall upprättas inom 3
veckor är det i vissa fall svår att klara
inom tidsram, avslutningsvis så upplevs
garantin med ett hembesök av personal
innan den enskilda börjar sin dagverksamhet som positiv väldigt få brukare
tackar nej till besök.

Särskilda boendeplatser
gor görs också en översyn av skol- Vi har ett akut behov idag av 10-15
Äldreomsorg
skjutsarna i har
syfte
att kommunen
undersöka särskilda boendeplatser. Kön till särskilt
Socialstyrelsen
beviljat
257
820
kr
i
statsbidrag
för
vårt
arbete
boende har varit stor under hela hösten,
möjligheterna till effektiviseringar

och således också ekonomiska
besparingar. I dagsläget uppgår

BROS arbetar med att integrera ungdomar i samhället.
Foto: Robin Nilsson.

Sida 2 av 2

ser i länet ligger på 6,6 platser per 100
innevånare som är 65 år och äldre. Vi
har ett snitt på 4,9 platser per 100 innevånare. För att nå upp till länets snitt
på 6,6 platser skulle det innebära 135
särskilda boendeplatser. Idag har vi 115
särskilda boendeplatser samt 5 platser på
Fyrklövern i avvaktan på boendeplats.
Budget för medicinsk färdigbehandlade
visar på ett ungefärligt underskott om ca
900 000 kr. för 2014.

I ett längre perspektiv finns behov av
ytterligare boendeplatser. Antalet personer som fyller 80 år per år ligger relativt
konstant under de närmsta åren, i snitt
80 personer per år tillkommer. Först år
2022 ökar den siffran markant till 100
personer per år, för att sedan under åren
2023 – 2028 ligga på ett snitt om 123
personer per år. Mellan år 2029 – 2034
ligger snittet på 115 personer per år som
Pimpelfiske på Piteälven
blir 80 år. För att utreda det långsiktiga
behovet av antalet fler särskilda boendeplatser, dess utformning och inriktning,
samt ett eventuellt tillskapande av platser i trygghetsboende där är vi i behov
av konsultstöd som har kompetens att
göra en grundlig utredning.
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